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PLANO DE TRABALHO  

 
Entidade: Lar São Vicente de Paulo 
 

CNPJ: 71.868.285./0001-25 

Endereço: Avenida Betânia Nº1255, 
Jd. Betânia 
 

Município: Sorocaba/ SP 

CEP: 18071-590 Telefone: 15- 33139100/33132025 

 
E-mail: servicosocial@lsvp.com.br/ administracao@lsvp.com.br 

 
RECONHECIMENTO FILANTROPICO E INSTITUCIONAL: 
- Utilidade Pública Federal – Decreto de 24 de janeiro de 2000;  
- Utilidade Pública Estadual – Decreto nº 45.146, de 1º de setembro de 2000;  
- Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1.900 de 29 de agosto de1975; 
- Reconhecida pelo Sistema Único da Assistência Social (SUAS) por meio do - Certificado de Entidade 
Beneficente de Assistência Social (CEBAS) emitido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (MDS) protocolizada sob o nº 71000.091467/2014-11;  
- Registrada no Conselho Municipal de Assistência Social sob o nº 45;  
- Registrada no Conselho Municipal do Idoso sob o nº 011;  
- Cadastrada na Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social sob a fiscalização da DRADS - Sorocaba; 
- Cadastrada na Corregedoria Estadual Geral da Administração; - Agregada ao Conselho Metropolitano de 
Jundiaí da Sociedade de São Vicente de Paulo. 
 

FINALIDADES DA INSTITUIÇÃO: 
O Lar São Vicente de Paulo de Sorocaba tem por finalidade a prestação de serviços de acolhimento 
institucional para idosos, na área da Assistência Social, proporcionando-lhes proteção social especial de alta 
complexidade, nos termos da Resolução/CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009. 
 

MISSÃO:  
Proporcionar melhor qualidade de vida aos idosos residentes, com base nos princípios éticos, humanitários 
e de responsabilidade social, por meio de todos os esforços possíveis das pessoas envolvidas, garantindo 
aos idosos um envelhecimento saudável e com dignidade.  

 
VISÃO:  
Tornar-se um centro de referência no atendimento aos idosos, com ênfase na reabilitação física e 
emocional, onde todos os assistidos vivam em harmonia, sentindo-se valorizados individualmente.  
 

VALORES: Os valores da espiritualidade vicentina: amor, caridade, humildade e justiça; somados aos 

valores institucionais: competência, experiência centenária, especialidade geriátrica e vigilância constante; 
formam a essência da instituição norteando todas as suas atividades.  
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BREVE HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO:  
O Lar São Vicente de Paulo de Sorocaba iniciou suas atividades como entidade asilar em 14/06/1896, com a 
denominação de “Lar para Idosos”. A primeira sede funcionava na Avenida Santa Cruz, centro, Sorocaba. A 
atual sede foi inaugurada no dia 20/05/1990, situada na Avenida Betânia 1255, Jardim Betânia 
Sorocaba/SP. A instituição foi fundada por associados vicentinos locais, para fins de abrigar os idosos 
carentes e abandonados por seus familiares. O Lar é uma associação de direito privado, beneficente, de 
assistência social, sem fins lucrativos, de duração por tempo indeterminado, com a natureza de Instituição 
de Longa Permanência para Idosos – ILPI. 

 

 FINALIDADES ESTATUTARIAS: 

 
Artigo 1º o Lar São Vicente de Paulo, fundado em 14/06/1896, é uma Obra Unida da Sociedade de São 
Vicente de Paulo (SSVP), é uma associação civil de direito privado, filantrópica, beneficente, para fins não 
econômicos, caritativa e de assistência social, de duração por tempo indeterminado, com personalidade 
jurídica distinta de seus membros. 
Artigo 2º o Lar São Vicente de Paulo por sua origem, natureza e formação foi criado no seio da Sociedade 
de São Vicente de Paulo (SSVP). 
Parágrafo Único caberá, também, aos Conselhos Particulares e às Conferências Vicentinas da SSVP, da 
localidade onde está situado, prestar-lhe auxilio no desempenho de suas atividades, sempre que 
solicitados. 
Artigo 3º o Lar São Vicente de Paulo tem por finalidade a pratica da caridade cristã no campo da assistência 
social e da promoção  humana, visando especificamente: 
Manter estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, em condições de saúde 
física e mental; 
Proporcionar assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e 
dignidade, visando à preservação de sua saúde física e mental; 
Parágrafo Único o Lar São Vicente de Paulo prestará assistência gratuita aos reconhecidamente pobres, de 
acordo com suas possibilidades e o estabelecimento na legislação em vigor. 
Artigo 4º No desenvolvimento de suas atividades o Lar São Vicente de Paulo observará os princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, e não se fará distinção 
alguma quanto à raça, cor, sexo, condição social, credo político ou religioso e quaisquer outras formas de 
discriminação das pessoas assistidas. 
Artigo 5º O Lar São Vicente de Paulo terá um Regimento Interno, elaborado pela Diretoria e homologado 
pelo Conselho Metropolitano de Jundiaí da SSVP, com o parecer prévio do       
Departamento de Normatização e Orientação (DENOR) do Conselho Metropolitano de Jundiaí da SSVP, que 
disciplinará o seu funcionamento, critérios e normas a serem observados, inclusive quanto à aplicação do 
Regulamento da SSVP no Brasil e outros assuntos de seq peculiar interesse. 
Consolidar o ambiente de proteção Social imediata com atendimento interdisciplinar, priorizando a 
integridade física, mental e social dos idosos. Articulação e participação direta e com Políticas Publicas, 
baseando-se NOB – RH/SUSAS, através de serviço de acolhimento. 
Promover Assistência Social, mediante uma participação efetiva, resguardando os direitos dos 
participantes e, quando necessário, buscar parcerias para complementação dos serviços atualmente 
desenvolvidos, procurando integrar-se a novos projetos, no campo da capacitação funcional do pessoal 
nele envolvido sempre visando melhorar a qualidade de vida e o bem-estar dos idosos que aqui residem. 
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Trabalhar com a realização de projetos que favoreceram/fortaleceram o vínculo familiar e a integração com 
a comunidade, através de programas de lazer. 

 

 JUSTIFICATIVA: 
Considerando que o aumento da longevidade e a redução das taxas de mortalidade, nas últimas décadas, 
mudaram nosso perfil demográfico e que, rapidamente o envelhecimento tornou-se questão fundamental 
para as políticas públicas; se faz necessário o serviço de acolhimento institucional de longa permanência 
para idosos. Pautados na Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, 
descreve o art. 9º - “ser obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante 
efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de 
dignidade”; e ainda no seu art. 33 – “A Assistência Social aos idosos será prestada de forma articulada, 
conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, na Política Nacional do 
Idoso, no Sistema Único de Saúde e demais normas pertinentes”. 
Assim, o Lar São Vicente de Paulo se apresenta como instituição filantrópica sem fins lucrativos para 
propiciar um atendimento e moradia de qualidade e cercada de carinho e atenção para os idosos, bem 
como visa atendê-los de forma a fortalecer ou reestruturar vínculos familiares, tratamentos médicos 
especializados, recuperação da autoestima por meio de oficinas terapêuticas e de beleza, tratamentos 
odontológicos e de Podologia, entre outros, fazendo com que o público alvo se sinta cuidado e motivado a 
se Inter-relacionarem, além de buscar amizades através dos visitantes, funcionários, e demais, para 
diminuir a solidão e fazer com que seus dias sejam mais alegres, produtivos e que se sintam realmente em 
sua casa, sendo protagonistas de suas vidas. 

 
 OBJETIVOS: 

 
01.   Geral 

Consolidar o ambiente de proteção Social imediata com atendimento  interdisciplinar, priorizando a 
integridade física, mental e social dos idosos. Articulação e participação direta e com Politicas publicas, 
baseando-se NOB-RH/SUAS, através de serviço de acolhimento. 
Promover assistência Social, mediante uma participação efetiva, resguardando os direitos dos participantes 
e, quando necessário, buscar parcerias para complementação dos serviços atualmente desenvolvidos, 
procurando integrar-se a novos projetos, no campo da capacitação funcional do pessoal nele envolvido, 
sempre visando melhorar a qualidade de vida e o bem estar dos idosos que aqui residem. 
Trabalhar com a realização de projetos que favoreça/fortaleça o vinculo familiar e a integração com a 
comunidade, através de programas de lazer. 

 
02. Específico 

2.1  Incentivar a realização das atividades de vida diárias (AVD’S); 
2.2  Possibilitar ao idoso, condições para independência e auto cuidado; 
2.3  Possibilitar integração dos moradores que apresentam diversos graus de debilidade; 
2.4 Promover a integração dos idosos motivando-os quanto a ajudar nas atividades diárias da instituição. 
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 ORIGEM DOS RECURSOS: 

 
 A origem dos recursos será obtida através de sócios contribuintes, festas beneficentes, locação de imóveis, 
locação do salão de festas, donativos de 70% dos benefícios dos idosos residentes, Chamamento Municipal, 
Estadual e Federal dentre outros.  
 

 INFRAESTRUTURA: 

 
A sede da Instituição é própria e sua infraestrutura segue á baixo: 
  

Cômodo/sala Quantidade Atividade realizada no espaço 

Salas 04 Financeiro/RH, Sala de Reuniões, Secretaria, 
Presidência. 
 

Cômodos 09 Capela, Sala de Costura, Depósito de 
Medicamentos, Gabinete Dentário, Plantão 
Enfermaria, Sala de Atividades de Terapia 
Ocupacional, Depósito de Roupas (02), 
Depósito de Materiais de Limpeza e Higiene 
Pessoal. 
 

Salão 04 Refeitório, Cozinha, Lavanderia e 
Almoxarifado Gêneros Alimentícios. 
 

Ala Masculina 01 20 aptos para03 moradores, com banheiro, 
Sala de Plantão interligando as alas feminina e 
masculina, Sala de TV. 
 

Ala Feminina 01 19 aptos para 03 moradores, com banheiro, 
Sala de Plantão interligando as alas feminina e 
masculina, Sala de TV. 
 

 

Cômodo/sala Quantidade Atividade realizada no espaço 

Sala  04 Museu Vicentino 
 

Sala 02 Telemarketing 
 

Sala 01 Bazar  
 

 

Cômodo/sala Quantidade Atividade realizada no espaço 

Salão 01 Salão de Eventos 
 

Capela 01 Igreja Comunitária 
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Casa 01 Casa Paroquial 
 

 

Cômodo/sala Quantidade Atividade realizada no espaço 

Sala 01 Centro de Convivência Vô-Vó 

Sala 01 Oficina/Manutenção 

   

 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  
 
Atribuições do profissional de Serviço Social na instituição: 
 
O assistente social é aquele que atua na elaboração, junto ao usuário e seu entorno social, de estratégias de 
inclusão destes no usufruto de seus direitos e de mobilização para seu protagonismo e empoderamento. 
A intervenção do assistente social se da a partir do conhecimento aprofundado do contexto 
socioeconômico, cultural e familiar do usuário com finalidade de possibilitar a elaboração de diagnostico 
social, tendo em vista um plano de ação, onde remete a reflexões e tomadas de decisões nos diversos 
aspectos que envolvem a saúde dos usuários, acesso ao tratamento e garantia de seus direitos na 
participação desse processo, tendo também como finalidade o contato direto com os órgãos Municipal, 
Estadual e Federal se atualizando conforme leis estabelecidas. 
 
Objetivo geral: 
Desenvolver uma prática profissional que viabilize a participação dos internos e das equipes 
multidisciplinares no processo de decisão quanto as ações realizadas no âmbito geral, buscando a 
efetivação de um atendimento mais participativo que consequentemente favorecerá nossos acolhidos. 
 
Objetivo específico: 
- Entrevista de avaliação e orientação com usuários e familiares/responsável legal; 
- Realização de ficha socioeconômica, onde são cadastrados todos os usuários com informações diversas, 
como diagnósticos, histórico situacional e familiar para se ter conhecimento aprofundado e o perfil dos 
mesmos para dar continuidade ao tratamento; 
- Acompanhamento em Poupatempo, INSS, cartório e outros para obtenção de documentos; 
- Triagens, agendamentos, visitas técnicas domiciliares e execução de matrícula do idoso; 
-  Acompanhar e verificar o andamento do usuário quando interno; 
-  Encaminhamento, inserção na rede de suporte social; 
-  Acompanhamento em consultas, exames e perícias médicas, quando necessário; 
-  Proporcionar atividades Físicas e recreativas aos usuários com comprometimento físico e mental; 
-  Verificação e busca de parentescos dos internos; 
-  Prestar informações aos visitantes sobre horários de visita, alimentação trazida por eles, cuidados com os 
usuários, a importância da visita, acompanhamento em consultas e internações, e demais orientações que 
se façam necessárias; 
-  Realização e andamento nos procedimentos referentes a óbito, bem como, comunicar familiares do 
interno falecido; 
-  Procedimentos e participações em reuniões junto ao Poder Judiciário, Promotoria, CRAS, CREAS, Saúde e 
outros; 
-  Acompanhar e orientar estagiários e voluntários que prestam serviços nesta instituição. 
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ATIVIDADE 1:  ENFERMAGEM  
 
Objetivo específico:  
Realizar consulta de Enfermagem, realizar controle de carteira de vacinação do idoso, encaminhar idoso 
para serviço de especialidade da Rede, agendamento das consultas médicas, encaminhamento ao Dentista, 
orientar a equipe sobre os cuidados a serem prestados aos idosos, realizar atendimento a todos os idosos 
com qualidade, auxiliando e estimulando o idoso a realizar as atividades de vida diárias, administração de 
medicação e cuidados específicos de enfermagem.  
Meta: 100 idosos 
Forma de conduzir a atividade: Através de consultas de enfermagem, prescrição de enfermagem, consultas 
médicas. 
Profissionais envolvidos: Enfermeiro, técnicos de enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Cuidador de 
idosos. 
 
ATIVIDADE  2:  Médicos voluntários 
 
Objetivo específico:  
Realizar atendimentos clínicos aos idosos na instituição. 
Meta: 100 idosos 
Forma de conduzir a atividade: Será conduzida através de atendimento clinico e quando necessário são 
encaminhados para especialidades. 
Profissionais envolvidos:  6 médicos voluntários.  

ATIVIDADE 3: FISIOTERAPIA 
 
Objetivo específico:  
Realizar uma avaliação minuciosa e individualizada; Manter e/ou aumentar força muscular; Manter e/ou 
aumentar amplitude de movimento; Melhorar equilíbrio e propriocepção; Melhorar e/ou manter marcha; 
Promover analgesia; Incentivar e apoiar a adaptação dos pacientes a incapacidade e aprendizagem do 
autocuidado; Acompanhar o paciente em situação de dependência por meio de Plano Terapêutico, 
especialmente, quando se tratar de um paciente com quadro clínico complexo ou de alta vulnerabilidade, 
devendo ser o resultado da discussão de caso em equipe; Promover a manutenção da qualidade de vida; 
Meta: 70 
Forma de conduzir a atividade: As sessões de fisioterapia irão ocorrer após resposta à Inter consulta, 
atendendo aos casos prescritos por médicos, e/ou outros profissionais da equipe de saúde. 
Profissionais envolvidos: Fisioterapeuta 

ATIVIDADE 4: Dinâmica de Grupo 
 

Objetivo específico:  
Integrar, desinibir, divertir, refletir, aprender, apresentar e promover o conhecimento entre os idosos. 
Meta: 50 idosos 
Forma de conduzir a atividade: Alongamentos Globais (10 min)/ Fortalecimento (10 min)/ Dinâmica 
envolvendo raciocínio, sensibilidade tátil, rapidez, interação, auxílio do próximo, habilidades individuais, 
mobilidade e motricidade (15min)/ Relaxamento (10min) 
Profissionais envolvidos: Fisioterapeuta 
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ATIVIDADE 5:  “Atendimento psicológico individual”  
 

Objetivo específico:  
Atender o idoso através de consultas individuais para acolhimento de suas necessidades emocionais, sociais 
e familiares, e acompanhamento de seu convívio no grupo. 
Meta: 70 idosos 
Forma de conduzir a atividade: Atendimentos individuais em espaço reservado e adequado, possibilitando 
ao idoso ambiente agradável e sigiloso para o desenvolvimento de suas reflexões e orientações. 
Profissional envolvido: Psicóloga 

ATIVIDADE 6: “Atendimento psicológico em grupo” 
 

Objetivo Específico:  
Estimulação cognitiva dos idosos através do desenvolvimento de atividades em grupo. 
Meta: 25 idosos 
Forma de conduzir a atividade: Através de dinâmicas em grupo, serão desenvolvidas atividades nas quais 
serão utilizados textos, frases, palavras, números, jogos, gravuras, figuras geométricas, cores, música, dança 
e natureza. 
Profissional envolvido: Psicóloga 

ATIVIDADE 7: “Música e Dança (Ritmos)”  
 

Objetivo Específico: 
Estimulação e desenvolvimento da memória, criatividade, interação social, utilização da voz e dos 
movimentos corporais, expressando sentimentos através dos ritmos e movimentos. 
Meta: 20 idosos 
Forma de conduzir a atividade: Através de dinâmicas em grupo, serão desenvolvidas atividades utilizando 
letras e músicas diversas, em especial músicas antigas “do tempo dos idosos”, canções folclóricas, regionais, 
carnavalescas, natalinas, bem como músicas atuais alegres e animadas. 
Profissional envolvido: Psicóloga 

ATIVIDADE 8: “Cinema”  
 

Objetivo Específico:  
Estimulação e desenvolvimento da memória, criatividade e a interação social. 
Meta: 70 idosos 
Forma de conduzir a atividade: Exibição de filmes e documentários selecionados proporcionando 
momentos de análise e discussão do tema abordado no mesmo, destacando-se a memorização e 
concentração da atenção aos detalhes e particularidades do filme, além do momento de lazer. 
Profissional envolvido: Psicóloga 
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ATIVIDADE 9: “Caminhada Terapêutica”  
 

Objetivo Específico: 
Desenvolver a atividade física de caminhar, fazendo com que o corpo saia da ociosidade e comodismo. 
Meta: 25 idosos 
Forma de conduzir a atividade: Atividade grupal de caminhar ao ar livre, estimulando a atividade física, 
favorecendo o exercício aeróbico e o tônus muscular, auxiliando o fortalecimento dos músculos, e o contato 
com a natureza que há nas dependências do Lar São Vicente de Paulo.  
Profissional envolvido: Psicóloga 

ATIVIDADE 10: Interação com a Família 
 

Objetivo Especifico: 
Desenvolver maior contato e interação com as famílias dos idosos, para estreitamento de laços, intercâmbio 
de situações e ocorrências, bem como conscientização da necessidade da constância de contato do familiar 
para com o idoso. 
Meta: 90 idosos 
Forma de conduzir a atividade: Atividade grupal, através de reuniões e rodas de conversa, com os familiares 
dos idosos, conscientizando-os e estimulando-os ao contato físico constante e semanal com seus parentes.  
Profissional envolvido: Psicóloga e Assistente Social 

ATIVIDADE 11 : “Bingo” 
 
Objetivo Específico: 
Estimular habilidades motoras, cognitivas e memória. Autonomia e bem estar aos participantes. 
Meta: 20 idosos 
Forma de conduzir a atividade: Atividade em grupo, desenvolvendo autonomia, habilidades motoras, 
cognitivas e de memória, interação entre os participantes, trabalho em equipe. 
Profissional envolvido: Psicóloga. 

ATIVIDADE 12: “Pintando com amor” 
 

Objetivo Específico: 
Reforçar habilidades motoras, trabalhando emoções e sentimentos através do recurso expressivo da pintura 
de quadros, onde além de estimular habilidades motoras e emocionais, podemos reforçar a autoestima e 
autonomia dos idosos. 
Meta: 20 idosos 
Forma de conduzir a atividade: Atividade em grupo, desenvolvendo autonomia, habilidades motoras, 
cognitivas e de memória, interação entre os participantes, trabalho em equipe, ressignificando aspectos 
emocionais. 
Profissional envolvido: Psicóloga. 
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ATIVIDADE 13: “Oficina de Artesanato” 
 

Objetivo Específico: 
Reforçar habilidades motoras, trabalhando emoções e sentimentos através do recurso expressivo do 
artesanato, onde além de estimular habilidades motoras e emocionais, podemos reforçar a autoestima e 
autonomia dos idosos. 
Meta: 20 idosos 
Forma de conduzir a atividade: Atividade em grupo, desenvolvendo autonomia, habilidades motoras, 
cognitivas e de memória, interação entre os participantes, trabalho em equipe, ressignificando aspectos 
emocionais. 
Profissional envolvido: Psicóloga. 

ATIVIDADE 14: “Setor de Nutrição e Dietética” 
 
Objetivo Específico:  
Oferecer uma alimentação balanceada e de qualidade aos idosos acolhidos, visando melhorar e/ou adequar 
seu estado nutricional. 
Meta: 100 idosos 
Forma de conduzir a atividade:   
As refeições são fracionadas, ao longo do dia oferecemos 6 refeições, são elas: café da manhã, colação, 
almoço, café da tarde, jantar e ceia. Procuramos atender as particularidades de cada idoso, principalmente 
quando se trata de restrições alimentares devido à enfermidades, tais como diabetes e pressão. 
As atividades da cozinha envolvem 7 funcionárias, entre auxiliares de cozinha e cozinheiras as quais 
trabalham em regime de plantão, ou seja, 12x36, uma diarista que trabalha das 7:00 às 17:00 e uma 
nutricionista que é responsável por supervisionar os serviços da cozinha e avaliar nutricionalmente os  
idosos acolhidos. 
Profissional envolvido: Nutricionista, cozinheiras e auxiliares de cozinha 

 
ATIVIDADE 15: “Podologia” 
 
Objetivo Específico:   
Realizar um trabalho técnico tratando dos problemas relacionados com os pés por uma visão ótica mais 
clínica, prevenindo feridos, calos, unheiros, dentre outros. 
Buscando a causa e o controle das imperfeições e encaminhando o idoso a um médico especialista, quando 
necessário. Objetivando maior conforto aos mesmos. 
Meta: 100 idosos  
Forma de conduzir a atividade: Executar tratamento básico, prevenindo e orientando quanto à saúde e 
cuidados diários com os pés. 

ATIVIDADE 16: “Cabeleireiros, Manicures e Barbeiros”  ( voluntários). 
 
Objetivo Específico: Resgatar a autoestima dos idosos, através do cuidado com a beleza buscando diminuir a 
tristeza e a depressão, bem como a elevação da autoestima. 
Meta: 50 idosos/ mês 
Forma de conduzir a atividade: através de um ambiente harmonioso e de tratamentos de beleza, como 
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cortes de cabelo, coloração, serviços de barbearia, entre outros. 
Profissional envolvido: voluntários. 

ATIVIDADE 17: “Voluntario Ouvinte”  
 
Objetivo Específico:  
Proporcionar alegria e bem estar aos moradores que perderam seus vínculos familiares ou por algum motivo 
sofre de depressão, promovendo autoestima e integração entre voluntario e idoso. 
Meta: 100 
Forma de conduzir a atividade: Será conduzido através de pessoas que doam uma hora por mês do seu 
tempo conversando com os idosos e que para os mesmos é de grande importância, elevando a autoestima e 
deixando os mais felizes. 
Profissional envolvido: voluntários. 

ATIVIDADE 18: “Festas de época” 
 
Objetivo Especifico: 
Proporcionar momentos de descontração e diversão, valorizando o bem estar dos acolhidos. 
Meta: 100 idosos 
Formas de conduzir a atividade: Desenvolver atividades lúdicas e recreativas nas datas festivas de época ( 
ano novo, carnaval, pascoa, dia das mães , festa junina, dia dos pais , dia do idoso, natal) 
Profissional envolvido: Equipe técnica e voluntária. 

 CRONOGRAMA E RESUMO DAS ATIVIDADES: 

 
Atividades Dias da Semana Horário Meses 

1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Enfermagem Todos os dias 24 h x x x x x x x x x x x x 

Serviço Social Segunda a Sexta 8 h às 14 h x x x x x x x x x x x x 

Médicos voluntários Segunda, terça, 
Quarta e Sábado 

8 h às 11h x x x x x x x x x x x x 

Fisioterapia Segunda á sexta 13 hs as 17 hs x x x x x x x x x x x x 

Orientação 
Psicológica individual e 
grupal. 

Segunda á sexta 8 hs às 14 hs  x x x x x x x x x x x x 

Pintando com amor Terça - feira 8:30 h as  
11hs 

x x x x x x x x x x x x 

Música e dança  
(Ritmos) 

Sexta- feira 9 h às 11h x x x x x x x x x x x x 

Cinema Segunda e Quarta  9 h às 11 h e 
15 h as 17 h 

x x x x x x x x x x x x 

Caminhada terapêutica Terça e 
Quinta- feira 

9h às 10h x x x x x x x x x x x x 

Interação com família Sábados ou 
Domingo 

14 h às 16 h x  x  x  x  x  x  
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Bingo Segunda a sexta 09 h às 11 h 
15 h às 16h 

x x x x x x x x x x x x 

Oficina de Artesanato Quinta-feira 8;30 h às 11h  x x x x x x x x x x x x 

Nutrição e dietética Todos os dias 7hs às 18h  x x x x x x x x x x x x 

Podóloga Segunda e 
Quinta 

8:30 h às 14 h x x x x x x x x x x x x 

Barbeiro, manicure, 
Cabelereiro 

Segunda, terça, 
Sexta e domingo 

9 h às 15 h x x x x x x x x x x x x 

Cafés e almoços 
Especiais oferecidos  
Por Voluntários 
 
 
 

Segunda á  
Domingo 

Manhã e Tarde x x x x x x x x x x x x 

Voluntário ouvinte Todos os dias 9 h às 11 h     e  
14 h às 17 h 

x x x x x x x x x x x x 

Festas de época: 
Ano novo, Carnaval, 
Pascoa, Dia das Mães, 
Festa junina, Dia  dos 
Pais, Dia do Idoso, Natal 
 

Segunda a sexta 14 h ás 17hs  x x  x x x  x  x  x 

 

 CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DO LSVP A  
SEREM DESENVOLVIDAS. 

 

Atividades Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Serviço social X X X X X X X X X X X X 

Enfermagem X X X X X X X X X X X X 

Psicologia X X X X X X X X X X X X 

Atividades de Terapia 
Ocupacional 

X X X X X X X X X X X X 

Atendimento de Barbearia 
e Cabeleireiras 

X X X X X X X X X X X X 

Festa para os 
aniversariantes do mês 

X X X X X X X X X X X X 

Apresentações de Grupos 
musicais e Banda da Policia 
Militar 

X X X X X X X X X X X X 

Passeios externos X X X X X X X X X X X X 

Festas de época X  X X X X  X  X  X 

 

mailto:lsvp@terra.com.br
http://www.lsvp.com.br/


 
 

  

LAR SÃO VICENTE DE PAULO 
 

Data de Fundação: 14/06/1896 – CNPJ 71.868.285/0001-25 
Utilidade Pública: Federal (Dec. Lei 68.035/71 Estadual (Lei 9.739/97) Municipal (Lei 968/62) 

Avenida Betânia, 1.255 – Betânia – Sorocaba(SP) CEP: 18071-590 

Tel. (15) 3313-9100/3223-5200/3313-2025 
E-mail: lsvp@terra.com.br  / Site: www.lsvp.com.br / Facebook:Lar São Vicente de Paulo 

 

 

 PUBLICO ALVO: 

Conforme estabelece no estatuto da entidade, o processo Institucional de acolhimento acontece para 

idosos de ambos os sexos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, que estejam residindo no 

município de Sorocaba/SP há pelo menos 01 (um) ano se apresentando de forma voluntaria ou 

encaminhados pelo Ministério Publico, CRAS, CREAS e outros. 

 

 GRAU DE DEPENDENCIA: 

Grau I Independentes 36 (Trinta e seis)  Mesmo que requeiram uso de equipamentos de 

autoajuda. 

Grau II  Dependência em 

até três atividades 

30 (Trinta) Com autocuidado para a vida diária tais como: 

alimentação, mobilidade, higiene; sem 

comprometimento cognitivo ou com alteração 

cognitiva controlada. 

Grau III Dependência que 

requeiram 

assistência em 

todas as atividades 

36(trinta e seis) Com autocuidado para a vida diária e ou com 

comprometimento cognitivo 

 

 CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 

 A taxa de ocupação na instituição é de 110 idosos. 
 

 RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS: 

Receitas   Valor   % 

Convenio Municipal, Estadual e Federal.    R$         223.200    6.75% 

Alugueis    R$      388.835,56    11,73% 

Rendas Diversas    R$   1.044.630,24    31,52% 

Donativos    R$         71.697,49    2,16% 

Eventos (Demais atividades para captação de recursos)    R$   1.585.874,73    47,84% 

Total    R$   3.314.706,86    100% 

 

Despesas Operacionais    Valor    % 

(-) Despesa com pessoal (Pessoal, encargos, benefícios, etc.)    R$   2.142.964,43    54,93% 

(-) Utilidades (Energia, água, esgoto, aluguel, etc.)    R$      250.233,66    6,41% 

(-) Serviços de terceiros    R$      190.615,29    4,89% 

(-) Medicamentos    R$      120.329,34    3,08% 

(-) Impostos e Taxas    R$         68.877,27    1,77% 
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(-) Manutenção e conservação/Projetos    R$      243.352,04    6,24% 

(-) Materiais de uso e consumo (escritório e pedagógico)    R$         29.330,18    0,75% 

(-) Despesas Gerais    R$      429.866,86    21,78% 

(-) Despesas  bancarias/juros/empréstimos/financiamentos    R$           5.801,64    0,15% 

Total    R$ 3.481.370,71    100% 

 

 RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS: 
 

Funcionários, estagiários e prestadores de serviços 
Função Qtdad Grau de 

instrução 
Tipo de 
vínculo 

Carga Horária 

Ajudante de Cozinha 6 Médio Contrato CLT 12x36 c/ 2 folgas 

Assessor da diretoria 1 Superior Contrato CLT 44 h. semanais 

Assistente financeiro 1 Superior Contrato CLT 44 h. semanais 

Assistente administrativo 1 Médio Contrato CLT 44 h. semanais 

Assistente social 1 Superior Contrato CLT 30 h. semanais 

Auxiliar de cozinha 1 Médio Contrato CLT 12x36 c/ 2 folgas 

Auxiliar de enfermagem 11 Médio Contrato CLT 12x36 c/ 2 folgas 

Auxiliar de escritório 2 Superior Contrato CLT 44 h. semanais 

Auxiliar de lavanderia 2 Fundamental Contrato CLT 12x36 c/ 2 folgas 

Auxiliar de limpeza 5 Fundamental Contrato CLT 12x36 c/ 2 folgas 

Balconista 1 Médio Contrato CLT 44 h. semanais 

Cobrador externo 5 Médio Contrato CLT 44 h. semanais 

Contador 1 Superior Contrato Prestador de serviços 

Cozinheira 2 Médio Contrato CLT 12x36 c/ 2 folgas 

Cuidador de idosos 12 Médio Contrato CLT 12x36 c/ 2 folgas 

Enfermeiro 1 Superior Contrato CLT 30 h. semanais 

Faxineira 1 Fundamental Contrato CLT 44 h. semanais 

Fisioterapeuta 1 Superior Contrato Prestador de serviços 

Gerente administrativo 1 Superior Contrato Prestador de serviços 

Encarregado de Motorista 1 Médio Contato CLT 44 h. semanais 

Motorista 1 Médio Contrato CLT 44 h. semanais 

Nutricionista 1 Superior Contrato CLT 30 h. semanais 

Operador de telemarketing 8 Médio Contrato CLT 30 h. semanais 

Porteiro 4 Fundamental Contrato CLT 12x36 c/ 2 folgas 

Prestador de serviços (MEI- 
Informática) 

1 Médio Contrato Contrato de serviços 

Prestador de serviços (MEI- Podologia) 1 Médio Contrato   Contrato de serviços 

Psicóloga 1 Superior Contrato CLT 30 h. semanais 

Conferente 1 Fundamental Contrato CLT 44 h. semanais 
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Supervisor de telemarketing 1 Médio Contrato CLT 44 h. semanais 

Supervisora Administrativo 
Enfermagem 

1 Fundamental Contrato CLT 44 h. semanais 

Supervisora Administrativa 1 Médio Contrato CLT 44 h. semanais 

Técnico de enfermagem 1 Médio Contrato CLT 12x36 c/ 2 folgas 

Trabalhador em s. de manutenção 2 Fundamental Contrato CLT 44 h. semanais 

Médico 4 Superior Voluntário 10 h. semanais 

Serralheiro 1 Médio Voluntário 20 h. semanais 

Barbeiro 2 Médio Voluntário 8 h. semanais 

Cabeleireiro 3 Médio Voluntário 8 h. semanais 

Auxiliar de cozinha 3 Médio Voluntário 16 h. semanais 

Manutenção 2 Médio Voluntário 16 h. semanais 

Jardinagem 1 Médio Voluntário 16 h. semanais 

 

 ABRANGENCIA TERRITORIAL: 
 Município de Sorocaba  
 

 FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS: 
 

Acontecerá através de medidores, tais como testes específicos onde serão utilizados para avaliar a 
qualidade  de vida, funcionalidade, orientação temporal e espacial, equilíbrio, dor e incentivo através de 
conversas para que os idosos participe das atividades realizadas tendo como objetivo: 
- Melhora na qualidade de vida; 
- Diminuição da ociosidade entre idosos; 
- Integração entre moradores; 
- Atendimentos individuais e em grupo visando o bem estar dos acolhidos. 
- Executar tratamento básico, prevenindo e orientando quanto à saúde e cuidados diários com os pés. 
- Incentivando o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização das atividades de 
vida diária. 

 
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSAVEL TÉCNICO DO SERVIÇO 
 
Nome completo: Ângela Vasconcelos Rezani 
Formação: Assistente social 
Numero de registro profissional: CRESS 42.094 
E-mail Coordenador: servicosocial@lsvp.com.br 
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